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  اجتماعي ت در برنامه ريزي براي حل معضال

  ...به بيراهه نرويم
 عبداهللا زرافشان دكتر

  

مشـكل و معضـلي ابتـدايي و     ايم كه آنقدر به ها عادت كرده ما شرقي معموالً ريزي براي حل معضالت اجتماعي برنامه در

شـده و فاجعـه بـه بـار آورد و آن وقـت بـه انتظـار         اجتماعي توجهي كنيم تا تبديل به بحراني شهري، ملي و  محدود بي

ايـم،   كـرده  ما اعتـراف . و پيامبرگونه ظهور كرده و جامعه را از فاجعه و بحران برهاند انديش اي جامع نشينيم تا نابغه  مي

ايم كه وفـاق   هنياز داريم و اخيرا نيز دريافت هاي موجود در كشور به عزم ملي بارها و بارها كه براي حل بسياري از بحران

واحدهاي اجتماعي در محدوده ملي از كوچك تا بزرگ عبارتند . عزم ملي باشد ساز تحقق تواند زمينه  ملي است كه مي

اگـر واحـدهاي    .شوند  گيرد، محسوب مي محله، شهر و استان كه همگي زير گروه كشور كه ملت را دربرمي از خانواده،

چرا اعتياد ... كند؟   وفاق ملي تحقق پيدا مي ه، بسته و نفوذناپذير باشند، چگونهاجتماعي زيرگروه ملي، به خصوص خانواد

دانيم و اصرار داريم آن را در محدوده بسته و غيرقابل نفـوذ خـانواده حـل و فصـل      مي فرزند خود را مشكلي خانوادگي

  ...جويي كنيم؟ وچاره

عالي، مجبورند بيشتر اوقات شبانه روز را در نهادهايي ماننـد   وبيش تحصيالت وقتي فرزندان ما از سنين پايين تا بلوغ و كم

 دبستان، دبيرستان و دانشگاه سپري كنند كه البتـه بعضـي نهادهـاي فرعـي ديگـر نظيـر پـارك و        مهدكودك، كودكستان،

د آنها نيز به فرهنگسراها و مانن هاي دانشجويي، هاي آزاد، سينما، خوابگاه هاي ورزشي، آموزشگاه هاي بازي، باشگاه زمين

اعتيـاد و هرگونـه ناهنجـاري ديگـر در فرزنـدمان را در محـدوده        ، چرا اصرار داريم مشكلشود  اين مجموعه ضميمه مي

  ...احتماال برطرف كنيم؟ خانواده مطرح، بررسي و

رو هستيم،  هخانوادگي با اين شدت و غلظتي كه ما با آن روب هاي فردي و شايد مالحظات اخالقي و عدم افشاي ناهنجاري

 وجود داشـته، دارد و   هاي متفاوت در هميشه تاريخ و در همه جوامع، اخالق با شدت وضعف .پذير نباشد منطقي و توجيه

  ...!...تابنـد؟  را برنمـي  داشـتن صـورت   نگـه  كنيد كه ديگر، جوامع امروزي با سيلي سـرخ   خواهد داشت، ولي فكر نمي

هرگونه معضل اجتماعي كه ريشه در واحـدهاي كوچـك تـا     براي برطرف كردنريزي  شكي نيست كه گام اول در برنامه

اطالعات صحيح و دقيق است تا بـا ارزيـابي و پـردازش آن، راهكارهـا و راهبردهـاي       بزرگ آن دارد، دستيابي به آمار و

گي را از زمـره اسـرار   خـانواد  هـا و مسـايل   بنابراين، الزم است بعضي پديده. موثر را براي مبارزه با آن برگزيد مناسب و

ايم و همه به ياد داريم كه در اينگونـه   مجردي را تجربه كرده اكثريت قريب به اتفاق ما زندگي.  خانوادگي خارج سازيم

دادن به  از اين رو در بيشتر موارد، براي سرعت. آيد  خانه از جمله كارهاي شاق به حساب مي زندگي جارو كردن اتاق و

، ولي امان از روزهاي آخر سال كه افتضـاح  ...كنيم  مي را به زيرفرش يا ميز هدايت و در آنجا پنهانها  جاروكردن، زباله

  ...ماجرا آيد و بقيه  آن در مي

 و گذاريم، چه، اذعان داريـم بـراي تشـخيص     مي ها را با وي در ميان امروزه با قيد محرم بودن پزشك تا حدي ناگفتني

گرايـي سـازنده را در    حال، چه عيبـي دارد ايـن واقـع   .  از آن داشته باشد عات كامليدرمان بيماري، پزشك بايستي اطال

  ...نيز تعميم دهيم؟ عوارض غيرپزشكي

  ...از گام اول بگذريم وبه گام بعدي بپردازيم

ـ    توانيم به آمار و اطالعات مورد نياز براي ارزيابي معضل اجتماعي،  گذاريم كه مي  مي فرض را بر آن اي بـا درصـد خط

تـوان مجـرد و منتـزع از سـاير       اجتماعي را نمي ولي كيست كه نداند هر معضل. حداقل و بسيار اندك، دست پيدا كنيم

ها نياز به تيم پژوهشگر داريـم، نـه    ريزي از اين روست كه در اينگونه برنامه. كرد انديشي معضالت ارزيابي، بررسي و چاره

  ...يك پژوهشگر صرفا



. تخصص يا به عبارتي متخصص مورد نياز اسـت  15 ازهه با مشكل آلودگي هواي تهران، چيزي بيش به طور مثال در مواج

پزشك متخصص قلب و عروق، پزشك متخصص اعصاب و روان، روانپزشك  از جمله پزشك متخصص ريه و دستگاه تنفسي،

مكانيـك،   ند احتراق، مهندسشناس، متخصص شهرسازي، متخصص ترافيك، شيميست متخصص فرآي جامعه باليني، روانكاو،

لـذا  ... انـواع اسـتانداردها و    شناسي و متخصصان آشـنا بـا   متخصص صنعت خودرو، متخصص هواشناسي و متخصص اقليم

آماري مورد نياز براي اجراي طرح در هـر تخصـص را بايـد     وجو و تحقيق براي دستيابي به اعداد و ارقام علمي و جست

آمـوزان و دانشـجويانمان در    هـاي دانـش   و ترديدي در اينكه همه ما از موفقيت شك. اش عملي سازد متخصص مربوطه

حكايت از ايـن   كنيم، وجودندارد، ولي اين يك روي سكه است روي ديگر  علمي، احساس غرور و افتخار مي المپيادهاي

جمعي را ندارنـد   دستهپژوهشي گروهي و  هاي علمي و آموزان و دانشجويان ما چندان تبحري در فعاليت دارد كه دانش

  ...و فردگرايي تك روي... كه اين ريشه در فرهنگ مشرق زمين دارد

... الذكر است، يعني روي دوم سكه ادعاي فوق هاي دانشجويي، وضعيت به نوعي است كه مويد در بررسي و مقايسه پروژه

بـا دقـت و ارزيـابي تحـوالت     . اسـت ... فره ون3نفره بهتر از نوع 2نفره و 2نوع  تر از پروژه دانشجويي يك نفره قابل قبول

چيـز را   همـه  «المثل بسـيار رايـج خودمـان    اقتصادي و فرهنگي اخير جهان و كمي تامل روي اصطالح وضرب اجتماعي،

دانـد هـيچ، حتـي آن را نـوعي نارسـايي       امتيـاز نمـي   رسيم كه نه فقط اين ويژگي را به استنتاجي مي »دانند همگان مي

  .كند اجتماعي تلقي مي

تدريجا بـراي همـه طبقـات     تكوين انقالب كبير فرانسه كه ميزان عدالت اجتماعي ارتقا پيدا كرده و امكان تحصيل، پس از

كبير فرانسـه، مناسـبات اجتمـاعي و     اروپا و در پي انقالب اجتماعي ميسر شد، به دليل ظهور ماشين در اثر انقالب صنعتي در

بـين   اي در پيدا كرد و اين بدان معني بود كه انگيزه يادگيري و پيشرفت در هر زمينه ارتقا اقتصادي نيز به حالت مكانيكي

كه اين ويژگي اجتماعي تا همين  جويي بود هاي سني، رقابت و سبقت كودكان، نوجوانان، جوانان و در واقع تمام گروه

عي حادث شد و نيز ظهور وسايل ارتباطي هاي جم ديگر كه در رسانه اما پس از انقالبي. سال گذشته تداوم داشت 30تا  20

روح   و بـي  رايانه به مفهوم عام آن، روابط و مناسبات فرد با فرد در قلمرو اجتماع، از حالت خشك شخصي پيشرفته و نهايتا

اي در بـين   پيشرفت و ترقي در هـر زمينـه   درآمد و بر اين اساس، انگيزه يبه حالت تنگاتنگ و پرشتاب الكترونيك يمكانيك

رقابتي و پيشي جستن باشد و لذا در دوران روابط الكترونيك، همفكـري   توانست تمايالت  هاي سني، ديگر نمي تمام گروه

حاضـر،   در عصر. العاده در جهت حل معضالت جوامع بشري باشد تواند زاينده ابداعات خارق  كه مي انديشي است و هم

اي را  توان هر نياز يا هر احساس و انگيزه  مي ه اجتماعي است، به سختيدر قلمرو بدون مرز روابط انساني كه تماما از گون

هاي ارتباطي از نوع الكترونيك، اين الكترون است كه محمـل اطالعـات    در سيستم با توجه به اينكه. كامال شخصي دانست

عا كـرد  توان اد  مي لذا دقيقاً .كند جا مي انواع و اقسام آن را از فواصل اندك تا ميلياردها سال نوري فاصله جابه بوده و

پيمايـد و بـه    هـا را مـي   سرعت نور، كران تا كران زمـين و آسـمان   ها با سرعتي نزديك به كه امروزه،اطالعات بين انسان

و در  شناسد  جهت دچار اضطراب و نگراني نشويد، اين افشاگري استثنا نمي  بي. سازد  فاش مي را  سرعت، اسرار ناگفتني

منـد هسـتيد كـه بسـته      واقع اگر عالقـه  در. گيرد  ، صورت مي بازي و پارتي  هيچ مالحظه  ها بي ر تمام انسانمورد اسرا

ها برگردانيـد؛ بـه    نيك و بد شما راه نيابند، بايستي كائنات را به گذشته زندگي كنيد و ديگران به قلمرو احساس وانديشه و

تصميم بگيريد، چنـدان   .اثرتر بود، بازگردانيد حتي محدودتر و كم يكهاي ارتباطي از گونه مكاني كه رسانه هايي گذشته

ندارد زيرا برآيند تفكر و انديشه جهـاني كـه حاصـل     شانس انتخاب وجود... چه بايد كرد؟. شود  فرصتي به شما داده نمي

شـايد ايـن   ... يـرد گ كره خاكي و تقسيم بر تعداد آنهاست، تصميم گرفتـه و مـي   هاي روي جمع انديشه يك به يك انسان

  .ها به سوي رستگاري ابدي باشد انگيز نقطه روشن و راهبر انسان شگفت برآيند
 


